
 
 

 
 

 

Бережанська міська рада 
 

VІIІ скликання  
XVIII сесія 

 
(__ засідання) 

 
 

РІШЕННЯ 

 
 

____ __________  2022 року                       м. Бережани                      ПРОЕКТ №716 

 

Про надання дозволу на складання проектів із 

землеустрою щодо відведення у власність  

земельних ділянок для будівництва автогаражів 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12,20, 89, 92,102, 118, 120, 121, 123, 125, 134, 141 

Земельного кодексу України, ст.31 Закону України «Про оренду землі» 

враховуючи рішення Західного апеляційного  господарського суду від 03 

листопада 2021 року,  розглянувши подані заяви громадян, пропозиції 

постійної комісій міської ради з питань регулювання земельних відноси 

(протокол  №43) , сесія  Бережанської  міської  ради 

 

ВИРІШИЛА: 
1.Надати гр. Банах Лідії Василівні, жительці ________. вул. ________ дозвіл 

на складання проекту із землеустрою  щодо відведення у власність земельної 

ділянки площею  48 кв. м. для  будівництва  та обслуговування автогаражу № 3 

по вул. І. Франка, 2 «а» в м. Бережани,  із земель міста не наданих у власність чи 

користування. 

1.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

2.Надати гр. Коваль Євгенію Сергійовичу, жителю ________. вул. ________ 

дозвіл на складання проекту із землеустрою  щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею  48 кв. м. для  будівництва  та обслуговування 

автогаражу № 2 по вул. І. Франка, 2 «а» в м. Бережани, із земель міста не наданих 

у власність чи користування. 

2.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

3.Надати гр. Маслію Роману Івановичу, жителю ________. вул. ________ 

дозвіл на складання проекту із землеустрою  щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею  72 кв. м. для  будівництва  та обслуговування 



автогаражу № 1по вул. І. Франка, 2 «а» в м. Бережани,  із земель міста не наданих 

у власність чи користування. 

3.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

4.Надати гр. Коковській Марії Михайлівні, жительці ________, вул. 

________ дозвіл на складання проекту із землеустрою  щодо відведення у 

власність земельної ділянки площею  72 кв. м. для  будівництва  та 

обслуговування автогаражу № 4 по вул. І.Франка, 2 «а» в м. Бережани, із земель 

міста не наданих у власність чи користування. 

4.1. Проект землеустрою подати на розгляд сесії міської ради до 

01.12.2022 року. 

5. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію з 

питань регулювання земельних відносин. 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Ростислав БОРТНИК  


